
[1] 
 

 



[2] 
 

لألمراء وصايا  

উমারােদর পােথয় 

 

মূল 

শাইখ আবু হামজা আল-মুহািজর রহ.  

  

 

 

অনুবাদ 

মুফিত আ�ুল মােলক মুসা হািফজাহুাহ 

 

 

 



[3] 
 

শাইখ আবু হামযা আল-মুহািজর রহ. এর সংিক্ পিরিচিত 

শাইখ আবু আইয়ূব আল িমসরী রহ. (১৯৬৮-এি�ল ২০১০) মূলত শাইখ আবু হামযা 

আল-মুহািজর নােমই পিরিচত। শাইখ ০৭ জুন ২০০৬ ইংেরিজ-১৫ অে�াবর ২০০৬ 

ইংেরিজ পযর্  আল কােয়দা ইন ইরােকর ও ০৭ জুন ২০০৬ ইংেরিজ-১৫ অে�াবর 

২০০৬ ইংেরিজ পযর্  মুজািহিদন শরা কাউি�ল এর ি�তীয় �ধান িছেলন। ১৫ 

অে�াবর ২০০৬ ইংেরিজ-১৮ এি�ল ২০১০ ইংেরিজ পযর্ ইসলািমক ে�ট অফ 

ইরােকর যু�ম�ী ও ০৯ েসে��র ২০০৯ ইংেরিজ-১৮ এি�ল ২০১০ ইংেরিজ পযর্  

আিমর িছেলন।  

 

েযা�া িহসােব েযাগদান: 

িতিন িমশের জ��হণ কেরন, িমশেরর ইখওয়ানুল মুসিলিমন-মুসিলম �াদারহু এ 

েযাগ েদন এবং েজনােরল কযালুওেয়েলর মতানুযায়ী ১৯৮২ সােল হািকমুল উ�াহ ুা. 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফজাহুাহ’র ‘ইিজপিশয়ান ইসলািমক িজহাদ’ এ 

েযাগ েদন েযখােন িতিন শাইখ যাওয়ািহির হািফজাহুাহর সােথ একসােথ কাজ কেরন। 

শাইখ রহ. ১৯৯৯ সােল আফগািন�ােন িগেয়িছেলন এবং েসখােন িতিন শাইখ উসামা 

িবন লােদন রহ. এর “আল ফারক �িশকণ িশিবর”এ অংশ�হণ কেরন। পরবতরীেত 

িতিন একজন িবে�ারক িবেশষজ হেয় উেঠন। 

 

িববাহ: 

শাইখ রহ. ইউসুফ হা�াদী লাবীব নােম পাসেপাটর  িনেয় ইেয়েমন এ �েবশ কেরন এবং 

েসখােন �ােমর এক �ুেল পড়ােশানা কেরন। ১৯৯৮ সােল ইেয়েমেনর রাজধানী সানায় 

িববাহ কেরন। শাইেখর স�ািনতা �ীর নাম িছল হাসনা। এবং তাঁেদর িতন স্ান 

জ��হণ কের। 
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১৮ এি�ল বাগদােদর দিকেন েলক থা রুার এলাকায় েসই অিভযােন শাইেখর স�ািনতা 

�ী ে�ফতার হন এবং অিভযােন শাইখ রহ. শাহাদাত বরণ কেরন। 

পরবতরীেত এক িববৃিতেত ইরােকর আল কােয়দার জ রুািন কমা�ার শাইখ আবূ মূসআব 

আয যারকাবী রহ. এর কথা উেুখ কের শাইেখর �ী িজজাসাবােদ বেলন “আিম শধু 

এতটুকু জািন েয, ২০০৬ সােল মািকরন এক িবমান হামলায় শাইখ আবু মুসআব আয 

যারকাবী রহ. শাহাদাত বরণ করার পর শাইখ আবু আইয়ূব আল মাসরী তাঁর 

�লািভিষ� হেয়িছেলন”। জানা যায় শাইখ রহ. িনেজেক েগাপন কের রাখেত পছ� 

করেতন। 

 

ইরাক গমন: 

পরবতরীেত শাইেখর স�ািনতা �ীর কাছ েথেক পাওয়া তথয অনুযায়ী েদখা যায় েয, 

আফগািন�ােন আেমিরকান আ�মেণর পের ২০০২ সােল শাইখ আরব আিমরাত হেয় 

ইরােক �েবশ কেরন। �াথিমকভােব িতিন বাগদােদর কাররাদা অ�েল বাস কেরন। 

তারপর আিমিরয়া েফনােল, এবং তারপর আল জাদীদাহ এ বসবাস কেরন। এখােন 

িতিন েদেশর আল কােয়দার দিকনা�েলর দািয়� �হণ কেরন। 

যু�রাে�র সামিরক বািহনীর সুে� জানা যায় েয, “িতিন (ইরােকর) অনযানয �পেক 

আল কােয়দার অধীেন িনেয় আসেত সাহাযয কেরিছেলন”। িুেফ� িলংক িনউজ এর 

িরেপােটর �কাশ পায় েয, “আল মাসরী ২০০৩ সােলর শরেত আল কােয়দার বাগদাদ 

েসল �িতি�ত কেরন।  

মািকরন েনতৃ�াধীন আ�মেনর ফেল তার পিরবার বাগদাদ েছেড় উ�ের িদয়ালার 

উে�েশয চেল যায়। শাইেখর স�ািনতা �ী বেলন: “ি�তল ভবন েযখােন আমরা মািকরন 

িবমান হামলার িশকার হেয়িছলাম। েসখােন একজন মুজািহদ শহীদ হয় িক� আমার 

�ামী এবং আিম ফাুুজার িদেক েবিরেয় পড়েত সকম হই।”আরব সুি� অধুযিষত 

শহরিট বাগদােদর পি�েম অবি�ত, যা েস সময় মািকরন িবেরাধী এক দূগর িছেলা। 
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শাইখ রহ. ২০০৪ সােল ফাুুজার �ধান যুে� অংশ�হণ কেরন। ২০০৪ সােলর 

নেভ�র মােস শহের মািকরন বািহনীর এক আ�মেনর পর তাঁর পিরবার সহ আবােরা 

সের পেরন। এবার রাজধানীর পি�েম আবু গািরব শহেরর িদেক যান। 

২০০৭ সােল শাইখ রহ. এবং তাঁর পিরবার েলক থা রুার এলাকায় চেল যান। শাইেখর 

�ী বেলন: “শাইেখর শাহাদােতর আগ পযর্ আমরা সবরদাই বাড়ী পা�ােত থাকতাম”। 

১৬ জুন ২০০৬-এ ইরােকর একিট অযা�ুশ েথেক িনেখাঁজ হয় এমন দুই মািকরন েসনা 

সদসযেক শাইখ আবু হামজা আল-মুহািজর রহ. িনেজ হতযা কেরন। পরবতরীেত ১৯ জুন 

২০০৬ ইরােকর ইউসুিফয়া’য় তােদর লাশ একিট ফাঁদ িহসােব উ�ার হয়। 

শাইখ আবু আইয়ূব আল মাসরী রহ.েক ২০০৫ সােল অথবা তারও পূবর েথেক 

আেমিরকান েজাট এবং ইরােকর িশয়া সরকার খঁুজিছল। মুজািহদীন শূরা কাউি�ল -

যার মেধয ইরােক আল-কােয়দা ও অনযানয ইরািক মুজািহিদন েগা�ীগেলা অ্ভুর� িছল- 

২০০৬ সােল জুন মােস শাইকেক নতুন আমীর িহসােব আবু হামযা আল-মুহািজর নােম 

অিভিহত কের।  

৭ মাচর ২০০৭ সােলর পর বুশ �শাসন শাইেখর মাথার মূলয িনধরারণ কের, যা 

পরবতরীেত ২৫িমিলয়ন ুলাের পযর্ উি�ত হয়। 

 

শাহাদাত বরণ  

২০০৬ সােলর অে�াবের আেমিরকা দাবী কের েয, শাইখ আবু হামযা আল মুহািজর 

এক মািকরন অিভযােন ‘হাদীসা’য় িনহত হেয়েছন। িক� পরবতরীেত জানা যায় েয শাইক 

শাহাদাত বরণ কেরন িন। তেব ১৮ই এি�ল ২০১০ তািরেখ ইরােকর িতকিরেতর 

কােছ মািকরন ও িশয়া ইরাকী েসনােদর এক েযৗথ অিভযােন শাইখ আবু আইয়ুব আল 

মাসরী রহ. শাহাদাত বরণ কেরন।  

উ� হামলায় দীঘর লড়াইেয়র পর শাইখ আবু উমার আল বাগদাদী রহ., এবং তাঁর 

েছেলও শাহাদাত বরণ কেরিছেলন।  
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উেুখয ২০১০ সােলর নেভ�র মােস কুেয়িত সংবাদ মাধযম ‘আল জারীদাহ’আল 

কােয়দা আরব উপ�ীপ শাখার একজন িসিনয়র সদসয শাইখ ইবরাহীম আল বা�া 

হািফজাহুাহর এক সাকাষকার �কাশ কের। িতিন শাইখ আবু হামযা ইেয়েমেন 

থাকাকালীন তাঁর সােথ সাকাষ কেরিছেলন। সাকাষকাের শাইখ ইবরাহীম আল বা�া 

হািফজাহুাহ জানান েয, শাইখ আবু হামযার আসল নাম ‘আ�ুল মুনিয়ম আল বাদাভী 

িছেলা। ইিতপূেবর ২০০৯ সােল আল কােয়দার সামিরক িবভােগর িবিশ�জনেদর বণরনায় 

পাওয়া নােমর সােথ িমেল যায়। 
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 ب� � الر�ن الرح�ي 

 ا�مد � والص�ة والس�م ع� رسول �، وع� آ� ومن وا�ه، أما بعد

ি�য় মুজািহদ ভাই! মনীষীেদর যবান েথেক এবং িবিভ� �ে�র গভীর েথেক আপনার 

জনয এখােন িকছু উপেদশ এক� কেরিছ। িবচকণতার দািব করিছ না; আুাহর কােছ 

�াথরণা করিছ, িতিন েযন আমােক-আপনােক এর �ারা উপকৃত হওয়ার তাওিফক দান 

কেরন। 

 

১. িনয়তেক আুাহর জনয খােলস করা। 

এেতই রেয়েছ দুিনয়া ও আেখরােতর সফলতা। রাসূল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম 

বেলন- 

 ا�جهاد �� سبيله 
ّ

وتصديق �لماته بأن يدخله ا�جنة أو يرجعه إ�� تكّفل هللا ملن جاهد �� سبيله اليخرجه إال

 مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر أو غنيمة

‘আুাহ তা’আলা ঐ বযি�র জা�ােত যাওয়ার িকংবা েযখান েথেক েস েবর হেয় িছল 

েসখােন েনিক বা গিনমতসহ িফিরেয় েদয়ার দািয়� �হণ কেরেছন, েয বযি� আুাহর 

পেথ িজহাদ করল এবং আুাহর পেথ িজহাদ ও তাঁর কািলমার সতযায়ন ছাড়া অনয 

েকােনা উে�শযও তার িছল না।’ 

একমা� আুাহ তাআলার কািলমাই সমু�ত হওয়ােক আপনার কােজর লকয িহেসেব 

ি�র করন। আবু মূসা রা. েথেক বিণরত িতিন বেলন, রাসূল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া 

সাুামেক ঐ বযি� সসেকর িজেজস করা হল, েয িবর� �কাশ, অহিমকা �দশরন ও 

েলাক েদখােনার জনয িকতাল করল, তােদর মেধয েক আুাহর পেথ আেছ? রাসূল 

সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম বলেলন, ‘েয বযি� একমা� আুাহর কািলমাই সমু�ত 

েহাক এ উে�েশয িকতাল করল, েস আুাহর পেথ আেছ?’  
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২. �জােদর উপর নযায়িবচার �িত�া করা, তােদর কলযানকামী হওয়া: 

ى ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة مغلوال ال يكفه إال العدل أو يو�قه ا�جور 
َ
�
ْ
َرٍة ِإال ُيؤ

َ
ِم�ِ� َعش

َ
 َما ِمْن أ

‘�েতযক দশজেনর আিমরেক িকয়ামেতর িদন েবিড় পিড়েয় হািজর করা হেব; হয়েতা 

নযায়িবচার তােক মুি� িদেব নতুবা অনযায় তােক  ংস কের িদেব।’  

 ما من إم�� ي�� أمر املسلم�ن ثم ال يجهد لهم و ين�ح إال لم يدخل معهم ا�جنة

‘েয আিমর মুসলমানেদর দািয়�শীল িহেসেব িনযু� হল; িক� তােদর জনয ক� িশকার 

করল না, তােদর কলযানকামী হল না, তাহেল েস তােদর সে� জা�ােত �েবশ করেব 

না।’  

 ال �س���� هللا عبدا رعية يموت ح�ن يموت وهو غاش لها إال حرم هللا عليه ا�جنة

‘যিদ েকােনা বযি�েক আুাহ তা’আলা জনগেণর শাসক িনযু� কেরন এবং েস তােদর 

সােথ �তারণাকারী রেপ মৃতুযবরণ কের, আুাহ তাআলা তার জনয জা�াত হারাম কের 

েদন।’ 

 

৩. মাশওয়ারা করা এবং পর�র আেলাচনা করা:  

পর�র আেলাচনা করা মাশওয়ারারই একিট অংশ। অথরাষ- এক মজিলেস িবিভ� 

িফিকর িনেয় আেলাচনায় বসা। �েতযেকই অপেরর মতামেতর উপর ম্বয করা বা 

নতুন েকােনা মতামত েপশ করা। পিরেশেষ েযন সিঠক মতিট পির�ার হেয় যায়। 

আুাহ তাআলা বেলন, م �� األمروشاوره  ‘(গর�পূণর) িবষেয় তােদর সে� পরামশর 

কর...।’  

আুাহ তাআলা নবীজী সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুামেক তাঁর কােছর বযি�েদর সােথ 

পরামশর করার িনেদরশ িদেয়েছন; অথচ নবীজীর জান তােদর তুলনায় েবিশ। তাহেল 

আপনােদর েবলায় কী িনেদরশ হেব?  

বিণরত আেছ,    
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 ما ندم من استشار وما خاب من استخار

‘পরামেশর ননা েনই, ইে�খারায় হতাশা েনই।’ 

من استغ�ى �عقله ضل، ومن اكتفى برأيه زل، ومن استشار ذوي األلباب سلك سبيل الصواب ، ومن 

  استعان بذي العقول فاز بدرك املأمول 

‘েয িনেজর জানেক পিরপূণর মেন করল েস পথ � হল। েয িনেজর মতেক যেথ� মেন 

করল েস পদ�িলত হল। েয জানীেদর সােথ পরামশর করল েস সিঠক পথ ধরল। আর 

েয িবেবকবানেদর সহেযািগতা িনল েস উে�শয অজরেন সফলতা লাভ করল।’ 

সুতরাং �েতযক আিমেরর কাযরকর একিট মজিলেস শূরা থাকা দরকার; �ধান আিমর 

েথেক শর কের অিভযােনর আিমরগণ- সবার জনয। তেব বয� েকােনা বযি�র সে� 

পরামশর করেব না, েয তার �েয়াজন পূরেণর ই�া করেছ। তার সােথও করেব না, েয 

তােত েকােনা িকছু পাওয়ার েলাভ কের; এবং তার সােথও না, েয মতামত িদেত িগেয় 

িচ্া-িফকরেক পাি�েয় েদয়। বলা হয়, ‘মতামত যুি�যু� না হেল েছেড় দাও।’ আলী 

রা. েথেক একিট �বাদ আেছ, ‘শাইেখর পরামশর েগালােমর িবশাল জমায়াত েথেকও 

ে��।’ অথরাষ-িকতাল িবষেয়।  

শাইখ যখন একা থােকন তখন মাশওয়ারা কর; কারণ িতিন েগাপন িবষয়েক সবেচ’ 

েবিশ সংরকণকারী, ফাস করা েথেক সবেচ’ সংযমী। বা�ব কথা হল, মাশওয়ারা এবং 

পর�র আেলাচনা শাি্র দার, বরকেতর দু’িট দরজা। এদু’িট িবষয় সে� থাকেল 

িস�া্ লকয � হেত পাের না।  

 

৪. ঐ বযি� েথেক েবঁেচ থাক, েয শধু মতামত িদেত িগেয় েতামার সােথ তাল িমলায়। 

ঘিন� বযি�েদর অনযােয়র বযাপাের সতকর হও। বরং েয পরামশরদাতা ভােলার জনয 

েতামার মেতর িবপরীত মতামত েপশ কের, তােত ৈধযর ধারেণর বযাপাের িনেজেক 

��ত কর, তােদর কথা ও িতর�ােরর িত�তােক চুমুক িদেয় পান কর। এর জনয 

িনেজেক সেপ দাও ঐ মহাপুরষেদর সামেন, যারা িবেবক-বুি�র অিধকারী, যােদর 

আেছ বদানযতা, আেছ েদাষ েগাপেনর েযাগযতা।  
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৫. দীন-দুিনয়ার জনয সবেচ’ বড় কিতকারর িজিনস হে�, বাদশার সামেন �জােদর 

বা�ব খবরাখবর অ�� থাকা। এ জনয আপিন �জােদর েথেক আড়াল হেয় থাকেবন 

না। কারণ, আপিনও একজন মানুষ। আপিন জােনন না, আপনার কাছ েথেক মানুষ কী 

লুকােনার েচ�া করেছ। আপিন িনরাপ�ার শরাব পান কের বেস থাকেবন না েয, 

আপিন েবেচ ঁ েগেলন আর আপনার �জারা  ংস হেয় েগল। তাহেল আপিনই হেবন 

তখন সবেচ’ িনকৃ� বাদশা।  

িব�� এবং সষ বযি�েদরেক দািয়� েদয়ার পর আপিন িনেজ তার েখাঁজখবর রাখুন। 

অনযথায় িব�� বযি�ই একসময় দুুনরীিতেত জিড়েয় পড়েব, সষ েলাকই েধাঁকা িদেত 

শর করেব। এ জনয তদে্র বযব�া রাখুন। আুাহ তাআলা বেলন,  
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‘েহ দাউদ আিম েতামােক পৃিথবীেত �িতিনিধ কেরিছ, অতএব, তুিম মানুেষর মােঝ 

নযায়স�তভােব রাজ� কর এবং েখয়াল-খশীর অনুসরণ কর না। তা েতামােক আুাহর 

পথ েথেক িবচুযত কের েদেব।’ 

এখােন আুাহ তাআলা পির�ার েঘাষণােক বাদ িদেয় ঈশারা-ইি�েতর উপর কযা্ 

হনিন। এমনিক েখয়াল-খুশীেত জিড়েয় যাওয়ােক  �তার সােথ জুেড় িদেয়েছন। 

িবশৃ�লা সৃি�র আশ�া আেছ এমন েকােনা বযি�েক সতযায়ন করার েকে� তাড়াহড়া 

করেবন না। এ ধরেণর বযি� েধাঁকাবাজ হয়, যিদও েস সষ েলাকেদর সাদৃশযতা �হণ 

করক। তার ব�বযেক উেপকা করেবন না; কারণ েস সতযবাদীও হেত পাের। ভাইেদর 

�িত ভাল ধারণা রাখুন; কারণ ভাল ধারণা আপনার দীঘর  াি্েক দূর কের িদেব।  

 

৬. আিমেরর জনয উিচষ হল, িনেজেক এবং তাঁর বািহনীেক আুাহর এমন হক ও 

হদসমূেহর উপর গেড় তুলেব, যা িতিন আবশযক কের িদেয়েছন এবং িনেদরশ 

কেরেছন। কারণ, েয দীেনর েকে� মুজাহাদা করেব, আুাহর িবিধিবধান মানার 
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বযাপাের তার সবেচ’ েবিশ সেচতন থাকেত হেব। আপনার আমল ন� থাকেল অেনযর 

ইসলাহ করেত পারেবন না। আপিন �তারক হেল সুপথ েদখােত পারেবন না। আপিন 

পথ � হেল অনযেক পথ�দশরন করেত পারেবন না। অ  কীভােব পথ েদখােব? 

অস�ানী বযি� কীভােব স�ান েশখােব? েগানােহর অপমােনর েচেয় বড় েকােনা 

অপমান েনই। আবার আনুগেতযর স�ােনর েচেয় বড় েকােনা স�ানও েনই। সুতরাং 

ম� চির� ও ন� েলাকেদর সাহচযর বজরন করন।  

 

৭.  যিদ েকােনা িবষেয়র অভাব আপনােক অনযায়ভােব তা অজরেনর �িত আ ান কের 

তাহেল তা েথেক েবঁেচ থাকুন। কারণ, অভােব সবর করেল তা েথেক মুি�র উপায় 

েবর হয়। সবেরর পিরণােম েয কলযাণ অিজরত হেব তা অনযােয় িল্ হওয়ার েচেয় 

অেনক উ�ম। তাছাড়া দীেনর িভি� েতা সবেরর উপরই।  

 

৮. িভ� বাহন বা িভ� েপাষােক িনেজেক আলাদা করেবন না। হযরত উমর রা. আবু 

মুসা আশআরী রা. এর কােছ িলেখ পাঠােলন, 

وقد بلغ�ي أنه فشا لك وألهل بيتك هيئة �� لباسك ومطعمك ومركبك، ليس للمسلم�ن مثلها، فإياك يا  ...

عبد هللا أن ت�ون بمن�لة ال��يمة مرت بواد خصب، فلم يكن لها هم إال التسمن، وإنما حتفها �� السمن، 

  واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقيت به رعيته

‘আমার কােছ সংবাদ েপৗেছেছ েয, আপনার ও আপনার পিরবােরর েপাষাক, খাবার-

দাবার ও বাহেনর অব�া িভ� রাকম, যা সাধারণ মুসলমানেদর েনই। েহ আ�ুুাহ! 

আপিন িনেজেক চতু�দ য�র অব�ােন দাঁড় করােবন না, েয শধু সবুজ ঘাসিবিশ� 

মােঠ গমন কের; হ�পু� হওয়া ছাড়া যার অনয েকােনা ভাবনা েনই, হ�পু� অব�ােতই 

যার মুতুয হয়। রাখাল যখন ব� হেয় যায় তখন তার পশপালও ব� হেত থােক। 

সবেচ’ দূরভাগা ঐ বযি�, যার কারেণ তার �জারা িবচুযত হেয় যায়।’  
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৯. জানা থাকা দরকার, যুে�র বযাপাের জানীরা বেলেছন, যুে�র গর�পূণর অংেশর নাম 

সবর, েকৗশল যার শি�, ক� ও সাধনা যার িভি�, িবচকণতা যার সভযতা, সাবধানতা 

যার লাগাম। এই �েতযকিটর জনয রেয়েছ দীঘর সামারা/ফল। ৈধেযরর সামারা দৃৃতা, 

েকৗশেলর সামারা সফলতা, সাধনার সামারা তাওফীক, িবচকণতার সামারা েসৗভাগয, 

সতকরতার সামারা িনরাপ�া। যু� সসেকর আমর ইবেন মা’দীকারবােক িজেজস কার 

হেল িতিন বেলন,  

 من ص�� ف��ا عرف، ومن ن�ل ع��ا تلف

‘যুে� েয সবর কের েস অনুধাবন করেত পাের। আর েয তা েথেক সের আেস েস 

িবফল হেয় যায়।’ 

তাড়াহড়া করা েথেক িবরত থাকুন। কারণ অেনক তাড়াহড়া এমন আেছ যার পর 

লিনত হেত হয়।  

 

১০. শ�েদর িবরে� মরণপণ লড়াইেয় কিঠন-িবপেদ অভয� বযি�েদর অ�ািধকার 

িদন এবং অিভযানগেলােত তােদরেক ছিড়েয় িদন, যােত তােদর �ারা দুবরলরা শি� 

খুেজ পায়, তােদর িবর� েদেখ ভীররা সাহসী হেয় ওেঠ। গজব রটনাকারী ও 

িনরাশকারী েকােনা বযি� আপনার সাথীেদর সােথ অংশ �হণ করেছ িক না এ বযাপাের 

সতকর থাকুন। গ্চর ও জাসুসেদর েথেক হিশয়ার েহান। কু  কু  এমন অেনক দল 

আেছ যারা আুাহর হকুেম বড় বড় অেনক দলেকও পরািজত কেরেছ। যুে�র মেধয 

শধু শি�শালীেদরেক িনেয় যােবন আর দুবরলরা যারা আুাহর িনয়ামত �ি্র আশাবাদী 

তােদরেক েরেখ যােবন, এমনিট করেবন না। েকননা নবীজী সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া 

সাুাম বেলন, 

 وهل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم

‘েতামােদর মােঝ অবি�ত দুবরলেদর মধয�তা ছাড়াই িক েতামরা সাহাযয ও িরিযক 

�াি্র আশা কর?’ 
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িন�য় আুাহ তা’আলা �েতযক জািতেক তােদর দুবরলেদর কারেণ সাহাযয কের 

থােকন।  

 

১১. ��িতর েকে� যা আপনার পেক স্ব তা �হণ করেত অবেহলা করেবন না; 

েযমন, বমর, েহলেমট ইতযািদ। এগেলা সে� রাখার অথর কাপুরষতা নয়। রাসূল 

সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম িছেলন সবেচ’ বড় বীর পুরষ, তাঁরও বমর িছল। তেব 

মুনািসব সমেয় বমরহীন থাকেতও বাধা েনই। হািবব ইবনুল মুহাুাব বেলন,  

 ما رأيت رجال �� ا�حرب مستلئما إال �ان عندي رجل�ن، وال رأيت حاسر�ن إال �انا عندي واحدا

‘যুে�র ময়দােন আমার িনকেট দু’জন বযি�েকই েদেখিছ যুে�র আসবাব পিরিহত। 

বমরিবহীন দুইজন বযি� থাকেল একজনেক আমার িনকট েদখেত েপতাম।’ 

জানীেদর েকউ এ হািদস শেন বলেত লাগল, ‘সিতযই, অে�র অেনক ফিজলত রেয়েছ। 

িচষকােরর সময় েলাকেদরেক ুাকেত েদখেব, অ�! অ�!! তারা কথা বেল না েয, েহ 

েলােকরা! েহ েলােকরা!!’   

 

১২. �েতযক আিমেরর একজন দািয়�শীল থাকেত হেব, িযিন মুজািহদ ভাইেদর জনয 

এমন আহার ও পানীয়ব�র বযব�া করেবন, যার �ারা তারা দীঘরকণ শি�র সােথ 

থাকেত পাের। যখন আফগান তােলবােনর েকােনা একজন কমা�ােরর অধীন� 

যু�ােদর পেকট তালাশ করলাম, তখন েদখেত েপলাম, তােত িকশিমশ রেয়েছ।    

 

১৩. শাসেকর উপর কতরবয হল, �েতযক দেলর জনয একজন কের আিমর িনযু� করা, 

েসই সােথ ভাইেদর গািড়, অ� ও খাবার-দাবােরর েখাঁজ-খবর েনয়া; িবেশষ কের 

যুে�র পূেবর। তােত এমন িকছু �েবশ করােব না, কিঠন মূহেতর যা ক�কর হেয় যায়। 

এমন িকছু েরেখও েদেব না, দূরসফর ও কিঠন মূহেতর যার �েয়াজন পেড়; িবেশষ 

কের যখন দীঘর যুে�র মুেখামুিখ হেত হয়।  
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১৪. েখয়াল রাখেত হেব, এক গািড়েত েযন িতন জেনর েবিশ েযা�া না থােক। তেব 

যিদ েকােনা সুিবধার জনয েবিশর �েয়াজন পেড় তাহেল িভ� কথা। এবং 

অিভযানগেলার মােঝ িনরাপ�া বযব�া িনি�ত করেত হেব। তােদর পর�র কথা বলার 

জনয েকাু ও যুে�র জনয সে�ত িনধরারণ  করেত হেব।  

 

১৫. আিমর অবশযই তার �জা ও ৈসিনকেদরেক তােদর শি� বৃি�র উপকরণগেলা 

েশানােব। শ�েদর উপর তােদর সাফেলযর বযাপাের অবগত করেব। তােদর জনয 

শ�েদরেক ঘােয়ল করার সর�ামাদী বযব�া কের েদেব। আুাহ তা’আলা বেলন,  

تَ 
َ
ُتْم َول

ْ
َفِشل

َ
ِث�ً�ا ل

َ
ُهْم ك

َ
َراك

َ
ْو أ

َ
 َول

ً
ِليال

َ
ُه ِ�� َمَناِمَك ق

َّ
ُهُم الل

َ
 ُيِر�ك

ْ
ْمرِ ِإذ

َ ْ
َناَزْعُتْم ِ�� األ  

‘আর �রণ কর, আুাহ যখন েতামােক �ে� ওেদর পিরমাণ অ� কের েদখােলন; 

েবিশ কের েদখােল েতামরা সাহস হািরেয় েফলেত এবং যু� সসেকর েতামােদর মেধয 

মতাৈনকয সৃি� হত।’ [সূরা আনফাল:৪৩] 

 

১৬. আিমেরর জনয উিচষ হল, েস িকতােলর জায়গাগেলা ভালভােব �িশকণ িনেব। 

এমন জায়গা েথেক িকতাল করেব না, েযখান েথেক সহেজই তােক েদখা যায়। এবং 

তার বািহনী েথেক এতটুকু দূরে� অব�ান করেব না, েযখান েথেক তােদরেক িনেয় 

িনরাপেদ িফের আসা অস্ব হেয় পেড়।  

 

১৭. রাসূল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম বেলন, ا�حرب خدعة ‘যু� েকৗশেলর নাম।’  

মুহাুাব রহ. বেলন, 

 عليكم باملكيدة �� ا�حرب، فإ��ا أبلغ من النجدة
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‘েতামরা যুে�র ময়দােন েকৗশল অবল�ন কর; কারণ েকৗশল িবরে�র েচেয়ও বড় 

িজিনস।’ 

িনে� িকছু েকৗশল উেুখ করা হল:  

ক. গ্চর ছিরেয় েদয়া। 

খ. খবরাখবর সসেকর স�খ অবগত হওয়া।  

গ. যুে�র লকয�ল েগাপন রাখা। রাসূল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম যখন েকােনা 

যুে�র ই�া করেতন তখন িভ� িদেক গমেনর ভান করেতন।  

 
ُ

 إذا ضاق صدر ا�رء عن � نفسه   <>   فصدر الذي يستودع الّ� أضیق

‘েয বযি�র হদয় িনেজর তথয েগাপন করার েকে� স�ীণর, 

তাহেল তথয যার কােছ েগাপন রাখা হয় তার হদয় েতা থাকেব আেরা েবিশ স�ীণর।’ 

সবরাব�ায় শ�র বযাপাের সতকর থাকুন; েযন,  

ক. কাছ েথেকই ঝাপ না েদয়।   

খ. অথবা দূর েথেক আ�াসন না কের।    

গ. অথবা অসতকরতার অেপকায় ওঁষ েপেত বেস না থােক।     

ঘ. িকংবা িফের আসার পর পুনরায় অনুসরণ না কের।  

 

১৮. আিমেরর দকতা ও িবচকণতার িনদশরন হল সুেযােগর স�যবহার। ‘েকননা তা 

েমঘমালার গিতেত চেল। েকােনা িজিনস েচােখ েদখার পর তার িনদশরন তালাশ 

করেবন না। আনুগেতযর সামেন ঝাপ িদন, েগানােহর সামেন ঝাপ েদেবন না।’  

حك فاغتنمها   <>   فإن ل� خافقة سکونإذا هبت ر�ي   

‘যখন েতামার সুরিভ িব�ুিরত হয়, তােক গিনমত িহসােব �হণ কর। 
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েকননা �েতযক �ে�েনর জনয িনরবতা রেয়েছ।’ 

 

১৯. দেলর আিমেরর জনয জােয়য আেছ েয, িতিন শাহাদােতর �িত উষসাহী কাউেক 

শাহাদােতর জনয ইি�ত করেত পােরন; যার বযাপাের িতিন িনি�ত েয, েস শহীদ হেল 

বািক মুসলমানেদর জনয উষসাহ েবেড় যােব। আবার এর িবপরীতও হেত পাের েয, 

িতিন এমন বযি�েক িনহত হওয়া েথেক রকা করেবন, েয িনহত হেল মুসিলম ভাইেদর 

শি� কেম যােব। েযমন, িবেশষ েকােনা েনতা বা কমা�ার। এই জনয কলেবর অব�ান 

সবেচ’ িনরাপদ হেয় থােক এবং শ� েথেক অেনক দূের রাখেত হয়।  

 

২০. আপনার মুজািহদ ভাইেদরেক এমন িকছু হতযা করেত বা বি� করেত অনুমিত 

িদেবন না, যা তােদর সফরেক িবি�� কের েদয়, যার কারেণ তােদর মেঝ মতিবেরাধ 

ৈতির হয়। যিদও তা েকােনা না েকােনা িদক েথেক জােয়য হেয় থাকুক। করণ, িকতাল 

চলাকােল মেতর িমল থাকা এমন একিট গর�পূণর অংশ যার তুলনা হেত পাের না। 

  

২১. অনযায়ভােব র� �বািহত করা েথেক বাচুন! অনযায়ভােব র� �বািহত করা েথেক 

িনেজেক রকা করন!! িবে�ষ ৈতির করা ও েনয়ামত দূর করার জনয অনযায়ভােব র� 

�বািহত করার েচেয় �তগিত সস� েকােনা উপায় েনই। আপনার দািয়� ও 

ৈসনযদলেক হারাম র� িদেয় শি�শালী করেবন না। েকননা এিট এমন িবষয়েক 

তািড়েয় িনেয় আসেব যার পিরণাম হে� দুবরলতা ও শি�হীনতা। এমনিট হেল আুাহর 

কােছ এবং আমােদর কােছ আপনার েকােনা উজর গৃিহত হেব না। আুাহর শপথ! 

আহেল সু�ােতর িনরপরাধ কাউেক যিদ �মাণ ছাড়া বা সে�হবশত হতযা করা হয়, 

তাহেল আমরা তার সােথ ইনসােফর আচরণ করব।  
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২২. েকােনা কােজর সহজতা েযন আপনােক েধাঁকায় না েফেল। অেনক সময় ঢালু 

জায়গার পর পথ দুগরম হেয় থােক। এই জনয আপনার পিরক�না েযন আজেকর 

জেনযও হয় এবং আগামীকােলর জেনযও। জনগেণর জনয ঐ আিমর অেপকা কিতকর 

েকােনা আিমর হেত পাের না, েয শধু আজেকর জনয পিরক�না কের।  

 

২৩. মুহিসনেক তার ইহসােনর মূলযায়ন করন, িবজয় লােভর পর ৈসনযদলেক 

মযরাদাবান করন, বীর পুরষেক মানুেষর সামেন স�ািনত করন। পকা্ের 

অনযায়কারীেক তার অনযােয়র িবচার করন, যিদও ধমক িদেয় েহাক। আিমেরর জনয 

অপরাধীেক অপরােধর কারেণ শাি� েদয়া জােয়য আেছ। যিদ এমনিট না কেরন, 

তাহেল মুহিসন বযি� দুবরল হেয় পড়েব, অপরাধী শাহসী হেয় যােব, িবশৃ�লা ৈতির 

হেব এবং পিরেবশ ন� হেব।  

মুহিসন বযি�েক ইহসােনর �িতদান েযন হয় সবার সামেন, আর অপরাধীর শাি� েযন 

হয় েগাপেন; িবেশষকের যিদ বড় েকউ হয়। যিদ ফাসাদ সৃি�কারী েকউ হয় তাহেল 

তােক শাি� িদন জনস�ুেখ। শিরয়ত এমনটাই িনেদরশ কের।  

সাবধান! শাি� েদয়ার েকে� বাড়াবািড় েথেক অথবা কমা করার েকে� লিনত হওয়া 

েথেক বাচুন। অিতির� কেঠারতা েথেক িনেজেক রকা করন! েকননা শিরয়ত শাি� 

�দান কের সংেশাধেনর জনয, শধু আেরাগয লােভর জনয নয়। রােগর সময় অস�ত 

শ� উ�ারণ করা েথেক সতকর েহান; এমন অেনক শ� আেছ, যা শে�র 

উ�ারণকারীেক বেল, ‘আমােক েছেড় দাও!’  

েহ আিমর! আপিন শাি� অথবা কমার সময় অনথরক কথা বলেবন না, আুাহ তা’আলা 

েয সীমা িনধরারণ কের িদেয়েছন, শাি� েদয়ার েকে� �বৃি�র অনুসরণ কের েস সীমা 

অিত�ম করেবন না। মেন রাখেবন, ‘িকয়ামত িদবেসর অ কারই সবেচ’ বড় 

অ কার।’ 

ি�য় ভাই, সকল িবষেয় আপিন সহানুভূিতশীল েহান; এমনিক শাি�র েকে�ও। আুাহ 

তা’আলা বেলন,    
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 ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حول                 

‘পকা্ের আপিন যিদ রাগ ও কিঠন হদয় হেতন তাহেল তারা আপনার কাছ েথেক 

দূের সের পড়ত।’ [সূরা আেল ইমরান: ১৫৯] 

বিণরত আেছ, ‘যােক সহানুভূিত দান করা হেয়েছ, তােক কলযােণর বড় অংশ দান করা 

হেয়েছ। আর েয সহানুভূিত েথেক বি�ত, েস কলযােণর িবশাল অংশ েথেক বি�ত।’ 

অনয� বিণরত হেয়েছ, ‘এ দীন সুসংহত। সুতরাং এেত েতামরা সহানুভূিত অবল�ন 

কর।’ 

 

২৪. েজেন রাখুন! আপনার স�ীরা আুাহ �দ� িবধানাবলী উষসাহী হেয় শনেব এবং 

মানেব।  

এমন বযি�েকই শাি� েদেবন, যার বযাপাের আপনার ধারণা আেছ েয, তার কােছ শাি� 

সহয করার মত দীন রেয়েছ। যার বযাপাের ধারণা করেবন েয, তার কােছ এতটুকু 

পিরমাণ দীন েনই, যা তােক অনযায় েথেক িবরত রাখেব, তাহেল তােক শাি� না িদেয় 

নরম আচরণ করন, তার উপর সদয় েহান। েয শাি� �দােন সবেচেয় েবিশ 

কমতাবান, কমা করার িদক েথেকও েস সবেচেয় েবিশ পারদশরী। জান ও কমতার 

িদক েথেক সবেচেয় অপিরপ� বযি� েস, েয তার অিধন�েদর উপর যুলুম কের। 

আুাহর হকুেমর বযাপাের ইনসাফকারী েহান। আপন স�া, পিরবার এবং সাথী-স�ী ও 

�জােদর মেধয যােদরেক আপিন ভােলাবােসন তােদর সকেলর সােথ ইনসােফর আচরণ 

করন। যিদ এমনিট না কেরন, তাহেল আপিন যুলুম করেলন। েয আুাহর বা�ােদর 

উপর যুলুম কের, আুাহ তা’আলা তার িবরে� অব�ান েনন। আুাহ তা’আলা যার 

িবরে� অব�ান েনন, তার সােথ আুাহর যু� চলেত থােক যতকণ না েস তাওবা 

কের এবং তা েথেক িবরত থােক। মাযলুেমর বদেদায়া েথেক বাচুন! েকননা তার 

েদায়ার মােঝ ও আুাহর মােঝ েকােনা পদরা েনই; তার জনয আসমােনর দরজাসমূহ 

খুেল েদয়া হয়। পুরা িদেনর মেধয আপনার এমন একিট সময় েযন থােক, যােত 

আপিন ভাবেবন েয, আপিন িক কােরা উপর যুলুম কেরেছন? অথবা ওখােন একজন 
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মাযলুম িছল, আপিন িক তার সাহাযয কেরেছন? েয আুাহর আজাবেক �ত িনেয় 

আসেত চায় েস েযন যুলুম কের।  

 

২৫. সাথী-স�ী ও মানুেষর সােথ সদাচরণ করন, তাঁেদর মন জয় করেত পারেবন। 

সদাচরেণর �ারা মুহা�ত �ায়ী হয়, আর তা দূর হয় যুলুম করার �ারা। সাধারণ 

মানুেষর সােথ ভােলাবাসার সসকর ৈতির করন, তাহেল তােদর কাছ েথেক একিন� 

মহা�ত পােবন, তােদর স�ান লাভ করেত পারেবন। আর ন�তাই হল শি�শালীর 

পক েথেক ভােলাবাসা।  

উমর ইবেন আ�ুল আিযয রহ. েলাকেদর �িত অতয্ সহানুভূিতশীল িছেলন। যখন 

আুাহ তা’আলার েকােনা িবধান কযরকর করার ই�া করেতন এবং মেন করেতন েয 

তা েলাকেদর কােছ অপছ�নীয় হেত পাের, তখন েলাকেদর কােছ তা ি�য় হেয় ওঠার 

আগ পযর্  অেপকা করেতন। এরপেরই তা বা�বায়ন করেতন। তার ঁ েথেক বিণরত 

আেছ,  

أن أحمل الناس ع�� ا�حق جملة فيدعوه،  إن هللا ذم ا�خمر �� القرآن مرت�ن وحرمها �� الثالثة، وأنا أخاف

  وت�ون فتنة

‘আুাহ তা’আলা কুরআেন কারীেম মেদর বযাপাের দুইবার িন�াবাদ জািনেয়েছন, 

হারাম কেরেছন তৃতীয়বােরর মাথায়। আমার ভয় হয় েয, মানুেষর উপর হক িবষয় 

একবাের চািপেয় েদয়ার �ারা তারা তা েছেড় েদয় িক না, ফেল িফতনা সৃি� হেয় যায়।’ 

 

২৬. মানুেষর মযরাদা ও ে�নী িবনযােসর বযাপাের অবগত েহান। পুরষেক অ�ািধকার 

িদন; কারণ, 

ক. পুরষ ইলম ও �জার অিধকারী। তােদর ে��ে�র বযাপাের যেথ� নস রেয়েছ।  

খ. পুরষ বড়েদর মেধয শািমল। সুতরাং  

ويعرف لعاملنا حقهليس منا من لم يجل كب��نا، و�رحم صغ��نا،   



[20] 
 

‘েয বড়েদর স�ান কের না, েছাটেদরেক ে�হ কের না, আেলমেদর যথাযথ মযরাদা 

েবােঝ না, েস আমােদর দলভু� নয়।’ 

গ. পুরষ েনতৃ� ও মযরাদার অিধকারী। যােদর মূেল রেয়েছন নবীগণ।  

 

২৭. শহীদ ও ব�ীেদর পিরবােরর েখাঁজখবর িনন, তাঁেদরেক অনযেদর উপর �াধানয 

িদন। রিগর েদখােশানা করন। আপনার স�ীেদর সামেন িনেজেক খােদম িহসােব 

উপা�াপন করন; আপিন েতা তাঁেদরই একজন। পাথরকয শধু এতটুকু েয, আপনার 

দািয়� েবিশ, আুাহর সামেন আপনার িহসাব-িনকাশ েবিশ। তাই আগামীর জনয কাজ 

করন।  

 

২৮. সশ� বািহনী ও দেলর জনয উ�ম বাতরাবাহক িনবরাচন করন। এমিনভােব যারা 

মানুেষর সমসযার সমাধান ও শাসনকাযর পিরচালনার দািয়� পালন কের তােদর জনযও। 

কারণ এরা মানুেষর সামেন রাে�র মাথা। তােদর উ�ম বযবহার আমােদরই উ�ম 

বযবহার, তােদর পক েথেক ক� েদয়া আমােদর পক েথেকই ক� েদয়া। েমাটকথা, 

একজন জানীেক বাতরাবাহক িনযু� করন।    

২৯. আপিন বরাবর �জন�ীিত েথেক িবরত থাকুন; কারণ, মজবুত একিট রা�েক 

কিঠন �জন�ীিতই পাের  ংস কের িদেত। �জন�ীিতেক অেকেজা করেত শধু শি� 

নয়, আপনার েমধা ও েকৗশল বযবহার করন। ইরাকবাসীরা ইবেন আশ’আস রহ. এর 

েনতৃে� আ�ুল মািলক ইবেন মারওয়ান িবরে� িবে াহ কেরিছল। সাঈদ ইবেন 

জুবােয়রসহ অিধকাংশ গর�পূণর তােবঈ তাঁেদর মেধয শািমল িছেলন। অতুপর 

হানাজ িবন ইউসুফ দাইরল িজমািজেম তােদরেক পরািজত কের। এ েকে� 

হানােজর শি�র েচেয় েকৗশল িছল েবিশ। েজেন রাখুন, �জাপূণর িসয়াসােতর দািব 

হে�, এসব বযি�েক �ত পাকড়াও করা; িবেশষকের িলুারেদরেক।  
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৩০. েচ�া-সাধনা করন, আর িহ�তেক বড় করন। সাবধান! অকমতা েথেক েবেচ 

থাকুন। আুাহর শপথ! অকমতা হে� সবেচ’ িন�নীয় বাহন। যখনই েহাঁচট খােবন 

তখনই নতুনকের েচ�ায় েলেগ যােবন। অিভজতার আেলােক জানা েগেছ, আুাহ 

তা’আলা েকােনা কােজ িবজয় দান কেরন অেনকবার তােত েহাঁচট খাওয়ার পর।  

 

আপনার ভাই 

আবু হামযা আল-মুহািজর 

১১ রমজান ১৪২৮ িহজির 

 

েদায়া 

েহ আুাহ! তুিম সব জায়গায় মুজািহদ ভাইেদর সাহাযয কর!  

েহ আুাহ! তােঁদর দৃৃপদ কর, তাঁেদর অ্রসমূহ জুেড় দাও! 

েহ আুাহ! উভয় জগেতর �িতপালক!! তুিম তাঁেদর জনয এমন েচাখ হেয় 

যাও যা িদেয় তাঁরা েদখেব, এমন কান হেয় যাও যা িদেয় তাঁরা েশানেব, 

এমন হাত হেয় যাও যা িদেয় তাঁরা আ�মণ করেব। 

েহ আুাহ! তুিম তাঁেদর েগানাহসমূহ কমা কের দাও; তােদর অনযায়গেলা 

িমিটেয় দাও; তােদর েগানাহসমূহ ঠা�া পািন িদেয়, বরফ িদেয় ধুেয় দাও! 

েহ আুাহ! তাঁেদরেক ম� েলাকেদর ম� েথেক, দালাল ও েধাঁকাবাজ 

িখয়ানতকারীেদর ন� েচাখ েথেক েহফাজত কর; তাঁেদরেক েতামার েনক 

বা�ােদর মেধয শািমল কের নাও! 
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েহ আুাহ! পরম দয়ালু!! তুিম শ�েদর অি�� িবলীন কের দাও, তােদর 

েচাখ অ  কের দাও, তােদর শি�েক অবশ কের দাও, তােদর ঐকয েভে� 

দাও, তােদর সামেন েদয়াল েটেন দাও, মুজািহদেদর উপর তােদর 

আ�মণেক নসযাষ কের দাও এবং তােদর উপর মুজািহদেদর আ�মণেক 

সফল কর! 

েহ আুাহ! জগেতর �িতপালক!! তুিম তাঁেদরেক শাহাদােতর এমন িপয়াল 

িদেয় স�ািনত কর, যা তাঁেদরেক জা�াতুল িফরদাউেস েপৗছােব, তাঁেদরেক 

নবীগণ, িস�ীক ও শহীদেদর সােথ জমােয়ত করেব। 

েহ আুাহ! তুিম আমােদরেক মুজািহদেদর সওয়াব েথেক বি�ত কর না 

এবং তােদর পের আমােদরেক ভুেল েযও না! 

েহ আুাহ! তুিম মুিমন-মুিমনা, মুসিলম-মুসিলমা, মুজািহদ-মুজািহদা এবং 

তাঁেদর মধয েথেক জীিবত-মৃত সকলেক কমা কের দাও! 

এবং রহমত বষরণ কর েতামার নবী মুহা�াদ সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া 

সাুােমর উপর! 

 وآخر دعوانا ا�حمد � رب العامل�ن


